CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES:
OBRES DE CLIMATITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA JOSEP JARDÍ

D'una part la Sra. ISABEL GARCIA I RIPOLL, en qualitat d’alcaldessa i en nom i
representació de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, assistida del Secretari
general de la Corporació Sr. FRANCESC CONSUEGRA I GINER, que dóna fe de l'acte.
I d'altra la Sra. ANA LLONCH DALMAU, major d'edat, amb DNI núm. 33904294V, en nom
i representació de CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, SL, amb CIF B59549071.
ANTECEDENTS
1. Per decret núm. 2019/656 de data 29/03/2019, es va aprovar l'expedient de
contractació, tramitat per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat,
tramitació ordinària, de les obres de climatització de la Biblioteca Josep Jardí de Santa
Perpètua de Mogoda, aprovant-ne al mateix temps els plecs de prescripcions tècniques i
de clàusules administratives particulars que, juntament amb el Plec de Clàusules
administratives generals aplicables a la contractació dels serveis.
2. En data 3 de maig de 2019 la Mesa de Contractació, proposa l’adjudicació del contracte
a CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, SL, per un import de 36.260,76 € (IVA exclòs).
3. Per decret núm. 2019/1015, de data 15/05/2019, es requereix a CATALANA DE CLIMA
I C. LLONCH, SL, perquè dipositi la garantia definitiva del contracte així com el certificat
d'inscripció en el RELI, ROLECE o registre licitadors de la CCAA i la classificació,
documentació que ha estat presentada dintre de termini.
4. Per decret núm. 2019/1230, de data 06/06/2019, el contracte s’adjudica a CATALANA
DE CLIMA I C. LLONCH, SL, per l’import descrit al punt 2 d'aquests antecedents.
PACTES
Primer.- CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, SL, adjudicatari del present contracte
d’obres, s'obliga a la seva execució amb estricte subjecció al plec de prescripcions
tècniques i clàusules administratives particulars, aprovats per decret núm. 2019/656 de
data 29/03/2019, així com a l'oferta presentada.
Segon.- L’import del contracte és de 36.260,76 € (IVA exclòs), essent l’import amb IVA
de 43.875,52 €.
Tercer. La vigència del present contracte serà de 3 mesos a comptar des de l’endemà de
la data de formalització de conformitat amb la clàusula 1.5) de Plec de clàusules
administratives particulars. No hi ha la possibilitat de prorrogar.
Quart.- En tot allò que no estigui previst en el present contracte o en els Plec de Condicions
particulars i generals, regiran les normes del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual

s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i, en el que calgui,
el per la Llei 9/2017, 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector
Públic, i la resta de normes aplicables de Dret Administratiu.
I com a prova de conformitat, totes dues parts signen aquest document, en
presència del secretari de l’Ajuntament, que dóna fe de l’atorgament.
L'ALCALDESSA

EL CONTRACTISTA

Signat electrònicament per
Isabel Garcia Ripoll
Alcaldessa
Santa Perpètua de Mogoda
1 de juliol del 2019 11:23:37

Signat per CATALANA DE
CLIMA I C LLONCH SL
1 de juliol del 2019

EL
SECRETARI

Signat electronicament per:
Francesc Consuegra i Giner
Secretari
Santa Perpètua de Mogoda
1 de juliol del 2019 11:56:43

Pot comprovar l'autenticitat d'aquest document a https://seu.staperpetua.cat amb el Codi de Verificació: 12434766742251624632

